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WSPÓŁPRACA PARTNERSKICH SZKÓŁ  

POWIATÓW  

VORPOMMERN - GREIFSWALD I POWIATU POLICKIEGO 

   

Partnerskie szkoły: Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS) 

oraz Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz (EDPG) 

                                                                      

               Partnerskie szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów 

               Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Randow - Schule w Löcknitz 
              

                                                                   

Partnerskie szkoły: Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS)  

oraz David-Roentgen-Schule w Neuwied 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 12-13.12.2016 r. Spotkanie w Löcknitz 

Uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 6 Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach uczestniczyli we wspólnym spotkaniu w Löcknitz. Polscy i niemieccy uczniowie 

mieli już okazję spotkać się na początku tego roku szkolnego na wyjeździe integracyjnym  

w Podgrodziu, ale w programie edukacyjnym dla tych uczniów takich projektów jest więcej. 

Organizując to spotkanie, nauczyciele z Polic i Löcknitz mieli zatem na uwadze fakt, aby ułatwić 

komunikację i zachęcić uczniów z Polic do intensywnej nauki j. niemieckiego, szczególnie tych, 

którzy w przyszłości zamierzają  uczęszczać do EDPG Löcknitz, a ich niemieckich rówieśników  

do nauki języka polskiego. Głównym zamierzeniem było więc nawiązanie osobistych kontaktów 

pomiędzy uczniami. Poza tym poprzez wspólne gry, zabawy i zadania uczniowie poznawali 
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tradycje świąteczne oraz zainteresowania swoich rówieśników, np. po niektórych zajęciach 

mogli się przekonać, kto lubi sport, kto pięknie śpiewa i kto potrafi piec smaczne ciasteczka 

świąteczne. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nie_do_konca_swiatecznie_w_locknitz_%E2%80%A6-

1555.html 

 

02.12.2016 r. Polsko - Niemiecki Dzień Sportu 

W dniu 02. 12.2016 r. miało miejsce kolejne polsko - niemieckie spotkanie młodzieży 

uczęszczającej do gimnazjum Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i do EDPG Löcknitz. 

Integracja, dobra zabawa oraz przyjemna atmosfera to pojęcia, które adekwatnie podsumowują 

wspólne przedsięwzięcie. Uczniowie mogli integrować się ze sobą na zajęciach sportowych, 

zorganizowanych przez nauczyciela W-F Pana Mariusza Małkiewicza, na zajęciach kulinarnych 

przeprowadzonych przez Panie: Kalinę Adamowicz i Martę Kowalik oraz na zajęciach artystyczno 

-plastycznych przeprowadzonych przez Panie Karolinę Bańkę – Pociechę, Jolantę Ziółkowską oraz 

Jolantę Drożdzińską.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_dzien_sportu-1548.html 

 23.11.2016 r. Robocze polsko-niemieckie spotkanie 

23 listopada 2016r. odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach współpracy polsko-niemieckiej. 

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Kultury Landu Meklemburgia- Pomorze Przednie reprezentował 

Thilo Streit odpowiedzialny za współpracę z Polską, Członek Międzyrządowej Komisji  

ds. Edukacji. W rozmowach z Członkiem Zarządu Powiatu Polickiego Beatą Chmielewską 

uczestniczyła także Urszula Berlińska - z Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie. Rozmowy dotyczyły bieżących i przyszłych wspólnych działań obu partnerów.  

Po spotkaniu w Starostwie goście odwiedzili także Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach, który współpracuje ściśle ze Szkołą Europejską Niemiecko- Polskim Gimnazjum  

w Löcknitz w zakresie kształcenia ogólnokształcącego. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nie_do_konca_swiatecznie_w_locknitz_%E2%80%A6-1555.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nie_do_konca_swiatecznie_w_locknitz_%E2%80%A6-1555.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_dzien_sportu-1548.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://policki.pl/robocze-spotkanie-polsko-niemieckie/ 

 18.11.2016 r. Jubileusz 25-lecia współpracy polsko-niemieckiej 

18 listopada obchodzono 25-lecie współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach z David-Roentgen-Schule w Neuwied. Współpraca rozpoczęła się w 1991 roku. 

Ówcześni dyrektorzy szkół - Jerzy Kliszewski i Willy Jammers oraz Włodzimierz Sanocki  

z Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisali umowę o partnerstwie w Policach. Współpraca 

między szkołami ma określony charakter. W ramach tej współpracy realizowane są różnorodne 

projekty, których autorami są nauczyciele obu szkół. Młodzież poznaje kulturę, język, obyczaje  

i historię obu krajów. Podczas uroczystości Dyrektor Agata Jarymowicz, Członek Zarządu 

Powiatu Beata Chmielewska, ówczesny Dyrektor szkoły Jerzy Kliszewski i przedstawiciel 

kierownictwa szkoły z Neuwied Dieter Reime odsłonili tablicę upamiętniającą  

25 lat współpracy. Tablica przedstawia zazębiające się koła, symbolizujące trwającą współpracę 

pomiędzy obiema szkołami. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości.  

Byli przedstawiciele David-Roentgen-Schule w Neuwied, nauczyciele Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach, uczniowie i rodzice. Swoją obecnością ubogacili uroczystość 

dyrektorzy szkół i przedstawiciele samorządów. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/jubileusz-25-lecia-wspolpracy-polsko-niemieckiej/ 

 

 06.10.2016 r. XII edycja konkursu Muzyką Malowane 

6 października odbył się finał XII edycji konkursu Muzyką Malowane, konkursu, który  

ma na celu rozpowszechniać kulturę, a w szczególności muzykę krajów niemieckojęzycznych 

oraz promować wśród uczniów naukę języka niemieckiego. Konkurs Muzyką Malowane składał 

się z dwóch części: plastycznej i muzycznej. W konkursie brali udział uczniowie  Zespołu Szkół 

im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum 

Loecknitz. W tym roku szkolnym uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną  

do utworu Oda do radości.  Efekty ich starań można podziwiać na wystawie mieszącej się  

na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Szkół. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/robocze-spotkanie-polsko-niemieckie/
http://policki.pl/jubileusz-25-lecia-wspolpracy-polsko-niemieckiej/
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http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html 

 

 

23.09.2016 r. Konferencja z okazji 25-lecia podpisania „Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie  

i  przyjaznej współpracy” 

23 września odbyła się konferencja z okazji 25-lecia podpisania "Traktatu pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy“. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach i zgromadziła wielu znakomitych gości. Jako pierwsi głos zabrali 

Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz Dyrektor SGP Euroregionu Pomerania 

Paweł Bartnik. Artur Staszczyk (doradca wojewody) odczytał list Wicewojewody 

Zachodniopomorskiego Marka Subocza do uczestników konferencji. Nie zabrakło również 

uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz uczniów Szkoły 

Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum Löcknitz. W trakcie uroczystości odbyły się 

dwie dyskusje panelowe pt.: „Sąsiedzi. Jak daleko, jak blisko?” oraz „Pogranicze polsko-

niemieckie: Modelowe sąsiedztwo. Edukacja ponad granicami”. Spotkanie jubileuszowe było 

świetną okazją do wspólnego świętowania przez polsko-niemieckie instytucje, które Traktat 

powołał do życia lub instytucje, które rozpoczęły współpracę po jego podpisaniu. Zbudowały 

one na przestrzeni lat głębokie zaufanie potrzebne do współdziałania na wszystkich 

płaszczyznach i we wszystkich obszarach życia społecznego. Część oficjalną uroczystości 

zakończyła prezentacja filmu pt. „20 lat razem”, zrealizowanego przez Telewizję Police z okazji 

ubiegłorocznych obchodów 20-lecia współpracy szkół partnerskich ZS i EDPG, a także 

okolicznościowa wystawa „Oblicza sąsiedztwa w Euroregionie Pomerania” – dokonania 

partnerskich powiatów Polickiego i Vorpommern-Greifswald ukazane na tle historii  

po podpisaniu Traktatu.  

 

   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/ 

 

 06.09.-08.09.2016 r. Polsko – niemieckie spotkanie w Podgrodziu  

W Podgrodziu spotkali się polscy uczniowie pierwszych klas gimnazjum  Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach  z  niemieckimi rówieśnikami uczęszczającymi  

do EDPG w Löcknitz. Projekt organizowany jest każdego roku w celu integrowania 

rówieśników, którzy na początku roku szkolnego uczęszczają do dwóch różnych szkół 

usytuowanych po dwóch stronach granicy, a najpóźniej w ostatnim roku tego etapu 

edukacyjnego spotykają się w jednej klasie. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie przełamują 

swoje bariery językowe, lepiej poznają zwyczaje i kulturę swojego sąsiada. W tym roku 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/
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uczniowie mieli okazję lepszego poznania się dzięki zajęciom przeprowadzanym w polsko-

niemieckich zespołach, np. podczas zajęć z  biologii, fizyki, j. niemieckiego,  

j. angielskiego, plastyki, czy też na lekcji j. polskiego prowadzonego w j. niemieckim. Integracje 

wspierały również zajęcia sportowe. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80

%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 16.07.2016 r. Rozdanie świadectw dojrzałości w Loecknitz  

16 lipca w Niemiecko-Polskim Gimnazjum i Liceum w Loecknitz rozdano maturzystom 

świadectwa dojrzałości. Uroczystość rozdania świadectw poprzedziły występy artystyczne oraz 

przemowy. Dyrektor Niemiecko-Polskiego Gimnazjum i Liceum w Loecknitz Pani Regina Metz 

mówiła, że maturzyści wykorzystali stworzoną w Loecknitz możliwość przeżycia  

i doświadczenia idei porozumienia narodów, natomiast Pani Agata Jarymowicz Dyrektor 

Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, który jest partnerską szkołą zaznaczyła, że bez 

względu na to jaki zawód wybiorą maturzyści, najważniejsze jest być po prostu dobrym 

człowiekiem. Po uroczystości rozdania świadectw absolwenci szkoły wzięli udział w balu 

maturalnym. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozdanie_swiadectw_dojrzalosci_w_loecknitz-

1458.html 

 

14.07.2016 r. Uroczystości w David-Roentgen-Schule w Neuwied  

 

 

Odejście na emeryturę Dyrektora i Wicedyrektora David-Roentgen-Schule  

w Neuwied, w roku obchodów jubileuszu 25-lecia współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozdanie_swiadectw_dojrzalosci_w_loecknitz-1458.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozdanie_swiadectw_dojrzalosci_w_loecknitz-1458.html
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Łukasiewicza w Policach z David-Roentgen-Schule w Neuwied było okazją do wspólnego 

spotkania. David-Roentgen-Schule w Neuwied współpracuje  

z Powiatem Polickim i Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W tym roku mija 25 lat 

współpracy. W spotkaniu uczestniczyła m. in. Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata 

Chmielewska. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/uroczystosci-david-roentgen-schule-neuwied/  
 

 

 

 22.06.2016 r. Dzień Sportu  

 
W ramach projektu polsko-niemieckiego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach zorganizowano Dzień Sportu. W zawodach uczestniczyli uczniowie  szkoły 

partnerskiej z Loecknitz oraz uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

Konkurencje były rozgrywane w 3 dyscyplinach: piłka nożna, koszykowa i siatkowa.  

W  imprezie uczestniczyło 66 chłopców i dziewczynek. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_sportu_w_bialej-1453.html 

 

 15.06.2016 r. Transgraniczne Integracyjne Warsztaty Taneczne „Taniec w Kręgu” 

Dnia 15 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Nr 1 w Policach odbyły się 

Transgraniczne Integracyjne Warsztaty Taneczne „Taniec w Kręgu”. W warsztatach wzięli 

udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 1 w Policach, uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie oraz uczniowie ze szkoły  

Schlossbergschule w Pasewalku. Każda grupa zaprezentowała swój układ taneczny, a później 

wszyscy uczestnicy tańczyli w kręgu i uczyli się  tańców z różnych regionów świata: tańca 

rosyjskiego, francuskiego, izraelskiego, afrykańskiego i innych. Celem warsztatów była 

integracja oraz rozwijanie zainteresowań taneczno-muzycznych uczniów placówek specjalnych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

           

http://policki.pl/uroczystosci-david-roentgen-schule-neuwied/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_sportu_w_bialej-1453.html
https://www.facebook.com/soswdnr/
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 03.06.2016 r. Dzień historii w Policach  
 

 
3 czerwca zorganizowano „Dzień historii” w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

Pomysłodawcą wydarzenia była dr Gabriela Zalewska nauczycielka historii w polickiej „Białej”. 

„Dzień historii w Policach” skierowany był do wszystkich mieszkańców powiatu polickiego, 

jednak nie zabrakło na nim również uczniów i nauczycieli ze szkoły w Löcknitz. Wśród wielu 

atrakcji było pieczenie podpłomyków z możliwością własnoręcznego utarcia mąki na żarnach, 

wykopaliska dla dzieci i młodzieży w teorii i praktyce, wystawa narzędzi fryzjerskich z XIX 

wieku czy klamoty z PRL-u. Od piątku do niedzieli wieczorem w główny korytarzu hali 

widowiskowo-sportowej czynne były wystawy: „Narodziny wolności. Wybory czerwcowe 1989 

roku w Szczecinie” oraz „Książęce Pedagogium w Szczecinie od XVI do XIX w.”. Impreza 

zrealizowana została we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Instytutem Pamięci 

Narodowej w Szczecinie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb". W organizację 

„Dnia historii w Policach” włączyło się także Starostwo Powiatowe w Policach. 

 

      
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://policki.pl/galerie/dzien-historii-policach-3-06-2016/ 

http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-

policach,10067886/ 
 
 

 

 30.05.2016 r. I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach  

 
30 maja odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach, podczas której wybrano 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Po raz pierwszy nowo wybrani 

radni obradowali w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach. Zanim wybrano 

Przewodniczącego Rady, obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Powiatowej Komisji 

Wyborczej Radny Powiatu Polickiego - Tomasz Tokarczyk przy udziale Radnej Powiatu 

Polickiego Magdaleny Zagrodzkiej. Na I sesję Młodzieżowej Rady Regionu zostali zaproszeni 

również uczniowie z EDPG w Löcknitz. 

 

 

http://policki.pl/galerie/dzien-historii-policach-3-06-2016/
http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach,10067886/
http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach,10067886/
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/sesja-mlodziezowej-rady-regionu-policach/ 

 

 19.05.2016 r. Leśne Podchody Pełne Przygody 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie po raz dwunasty zorganizował dla 

niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo wychowanków ośrodków specjalnych imprezę  

pt. „Leśne Podchody Pełne Przygody”. W zabawie wzięli udział uczniowie szkół i placówek  

z Polic, Tanowa, Szczecina, Nowogardu, Nowielina i Randow-Schule w Löcknitz.  

Na uczestników czekały bardzo interesujące zadania. Uczniowie dowiedzieli się między innymi 

jaka jest długość skoku różnych leśnych zwierząt, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy 

i  strzelali z wiatrówki do baloników. Każda drużyna uczestnicząca w zabawie otrzymała 

glinianą statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom uczestnictwa. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2016.html 
http://policki.pl/lesne-podchody-pelne-przygody-12/ 
 

 

 10.05.2016 r. „Transgraniczny Dzień Europy” 

Polickie obchody Transgranicznego Dnia Europy odbyły się w tym roku 10 maja 2016r.  

w formie Gry Miejskiej pt. „Na Tropie Europy”. Celem projektu było zachęcenie mieszkańców 

Powiatu Polickiego i Powiatu Vorpommern - Greifswald do pogłębiania, poprzez zabawę, 

wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w niej. W zabawie wzięli udział 

uczniowie Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz, uczniowie  

z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Bezrzeczu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/gra-miejska-tropie-europy/ 
 

 

 

 10.05.2016 r. Europejski Uniwersytet Latający 

http://policki.pl/sesja-mlodziezowej-rady-regionu-policach/
http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2016.html
http://policki.pl/lesne-podchody-pelne-przygody-12/
http://policki.pl/gra-miejska-tropie-europy/
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W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się międzynarodowy projekt pod nazwą 

„Europejski Uniwersytet Latający”. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość Unii 

Europejskiej. Uczestnicy wzięli udział w tematycznym wykładzie prowadzonym przez  

dr Jerzego Andrzeja  Górczewskiego, członka zespołu Team Europe. Zaprezentowano również 

prace wykonane przez uczniów Zespołu Szkół i Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego 

Gimnazjum w Loecknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/europejski-uniwersytet-latajacy/ 

 

 16.04.2016 r. Dzień otwarty w szkole w Policach/Turniej im. Gerharda Scherera 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwarty_szkoly-1363.html 
 
 

 

 04.04.2016 r. Wizyta samorządu szkolnego ZS w Löcknitz 

 

Tradycją stały się już spotkania samorządów szkolnych szkół partnerskich (w Policach  

i w Löcknitz). Tym razem, z wizytą do EDPG w Löcknitz pojechali członkowie samorządu 

Białej (ZS).  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7 
 

 

 

 17.03.2016 r. Młodzieżowa Rada Regionu - reaktywacja 

http://policki.pl/europejski-uniwersytet-latajacy/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwarty_szkoly-1363.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7
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W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie z uczniami ZS. Tematem spotkania 

były przygotowania do wznowienia działalności Młodzieżowej Rady Regionu. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/53-mlodziezowa-rada-regionu-reaktywacja.html 
 
 
 
 

   17.03.2016 r. Polsko-niemiecki projekt wielkanocny w Policach 

Około 60 uczniów klas siódmych z EDPG w Löcknitz wraz z wychowawcami gościło  

w ZS w Policach. Celem spotkania było umożliwienie uczniom wzajemnego poznania się  

i przełamania barier językowych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach- 

1380.html 

   

 02.03.2016 r. Winter Party 

Na lodowisku przy Zespole Szkół w Policach odbył się Międzyklasowy Turniej Hokejowy pod 

nazwą Winter Party. Do zawodów przystąpiło 11 mieszanych (5-osobowych) drużyn klas 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy  

z każdym”. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/winter_party-1370.html 
 
 
 

   17.02.2016 r. Spotkanie przedstawicieli powiatów w Greifswaldzie 

    Dnia 17.02.2016 r., odbyło się polsko-niemieckie spotkanie delegacji samorządów partnerskich 

powiatów: Polickiego i Vorpommern - Greifswald. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/53-mlodziezowa-rada-regionu-reaktywacja.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-%201380.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-%201380.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/winter_party-1370.html
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http://policki.pl/galerie/spotkanie-przedstawicieli-powiatow-w-greifswaldzie-17-02-2016-r/ 
 
 
 

 Styczeń 2016 XVII Konkurs Fotograficzny w Zespole Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach „Zainspiruj się Dziełem Wielkiego Mistrza” 

 

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży oraz pogłębianie 

wiedzy na temat dzieł wielkich mistrzów. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum 

w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvii_konkurs_fotograficzny_w_zespole_szkol_im_i

_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html 

 

 10.01.2016 r. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

Dnia 10.01.2016 r. odbył się kolejny Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Policach.  

W imprezie wzięli udział tradycyjnie już przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz 

mieszkańcy powiatów Polickiego i Vorpommern-Greifswald. Swoje wokalne i muzyczne 

uzdolnienia ujawnili pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z burmistrzem Polic Władysławem 

Diakunem, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, Starosta Policki  Andrzej Bednarek 

 i Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=2108 
 

 

 Studniówka 2016  

Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoły 

Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-

lukasiewicza-zdjecia,id,t.html 

 

 

http://policki.pl/galerie/spotkanie-przedstawicieli-powiatow-w-greifswaldzie-17-02-2016-r/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvii_konkurs_fotograficzny_w_zespole_szkol_im_i_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvii_konkurs_fotograficzny_w_zespole_szkol_im_i_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html
http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=2108
http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-zdjecia,id,t.html
http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-zdjecia,id,t.html


12 

 

 

 16.12.2015 r. Świąteczny Dzień Sportu 

Polscy i niemieccy uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoły 

Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz spotkali się na tradycyjnym, 

przedświątecznym mityngu sportowym w Policach. W tym dniu spotkały się także samorządy 

uczniowskie obu szkół. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-

atmosferze.html 

 02.12.2015 r. Mikołaj na zagrywce 

W dniu 2 grudnia 2015 r., odbyły się niemiecko - polskie zawody sportowe w ramach projektu 

pod nazwą „Mikołajkowy Dzień Piłki”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie trzecich klas 

gimnazjalnych „białej szkoły” oraz ich rówieśnicy ze szkoły niemieckiej EDPG w Löcknitz. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mikolaj_na_zagrywce-1298.html 
 

 02.12.2015 r. Goście adwentowi z Polic 

Uczniowie i wychowawcy klas 7 EDPG zaprosili swoje klasy partnerskie z Zespołu Szkół  

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Podczas wspólnych zabaw, majsterkowania i śpiewania, 

wszyscy mogli się bliżej poznać. Miłą atmosferę pogłębiło wspólnie przygotowane i zjedzone 

śniadanie.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454 

 

 

 10.11.2015 r. Ślubowanie klas pierwszych 

Uczniowie klas pierwszych (ZS w Policach i EDPG w Löcknitz) spotkali się w hali 

widowiskowo-sportowej ZS z dwóch ważnych powodów - obchodów 97. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę oraz uroczystości ślubowania uczniów  klas pierwszych. 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-atmosferze.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-atmosferze.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mikolaj_na_zagrywce-1298.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/slubowanie_klas_pierwszych-1243.html 

 

 

 15.10.2015 r. Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 15.10.2015 r., odbyło się święto polickiej oświaty. Wśród zaproszonych gości w sali 

polickiego MOK-u obecni byli – radni, pracownicy administracyjni i nauczyciele szkół,  

dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym, przedstawiciele polickich instytucji 

samorządowych i związkowych, a także goście z EDPG w Löcknitz. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/46-swieto-polickiej-oswiaty.html 

 

 08.10.2015 r. VI Niemiecko – Polskie Targi Edukacyjne Vocatium Uckermark Prenzlau  

– Szczecin 

Dnia 08.10.2015r., uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych TZ i LO Zespołu Szkół im. 

Ignacego Łukasiewicza w Policach, zainteresowani pracą za granicą, uczestniczyli  

w VI Niemiecko – Polskie Targi Edukacyjne Vocatium Uckermark Prenzlau – Szczecin. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/vi_polsko-

niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html 
 
 
 

 06.09.2015 r. „Uczcie się polskiego“. wystawa „Solidarności“ 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/slubowanie_klas_pierwszych-1243.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/46-swieto-polickiej-oswiaty.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/vi_polsko-niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/vi_polsko-niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html
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Rocznica wydarzeń sierpniowych roku 1980 stała się okazją do ciekawej ekspozycji w holu 

nowej hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

Prezentowała ona archiwalne zdjęcia, zapisy i dokumenty z czasów początków „Solidarności”. 

 

      

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html 
 
 
 
 

 

 01.09.2015 r. Obchody 20-lecia współpracy szkół partnerskich 

Tego dnia uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, jak każdego roku o tej porze, 

zainaugurowali nowy rok szkolny. Zaraz potem rozpoczęły się uroczystości związane  

z jubileuszem 20-lecia współpracy z EDPG w Löcknitz. Na początku odsłonięto tablicę 

pamiątkową poświęconą zmarłemu Dyrektorowi EDPG Gerhardowi Schererowi. Zaraz potem 

wystartował bieg sztafetowy Police - Löcknitz.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10&tid=420 

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/2510-inauguracja-roku-szkolnego-oraz-obchody 

-20-lecia-wspolpracy-w-zespole-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-w-policach.html 

http://www.pogranicze24.info/sport/36-polsko-niemiecka-sztafeta-edukacyjna-foto.html 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/33-jubileuszowe-rozpoczecie-roku.html 

 

 
 

 29.08.2015 r. Spotkanie absolwentów szkół 

Dnia 29.08.2015 r., odbył się w EDPG zjazd absolwentów. Na spotkanie przybyli byli 

uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoły 

Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz.  

 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10&tid=420
http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/2510-inauguracja-roku-szkolnego-oraz-obchody
http://www.pogranicze24.info/sport/36-polsko-niemiecka-sztafeta-edukacyjna-foto.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/33-jubileuszowe-rozpoczecie-roku.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=442 

 
 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 02.-05.07.2015 r. Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych 

Osiem teatralnych zespołów amatorskich z Polski i z Niemiec przyjechało do Polic na cztery dni, 

aby wspólnie tworzyć teatr – bardzo różnorodny i zaangażowany. Festiwal w Policach odbył się 

już po raz piąty i polegał na realizacji artystycznych warsztatów, bloków dyskusyjnych, 

pokazach spektakli konkursowych oraz pokazach gości Festiwalu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://mokpolice.pl/5-festiwal-teatralny-tek-w-policach-zakonczony/ 
 

 

 

 Projekt badawczy nad strukturą narodowościową Polic w ostatnim stuleciu 

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2014/2015 odbył się w ZS szeroko zakrojony projekt, 

dotyczący grup narodowościowych żyjących na terenie przygranicznym Polski  

i Niemiec. W ramach projektu odbył się wykład p. Michaela Kurzwelly’ego „Nowa America  

w krainie migrantów”.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_

polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html 

 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=442
http://mokpolice.pl/5-festiwal-teatralny-tek-w-policach-zakonczony/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html


16 

 

 

 
 30.06.2015 r. Konkurs na projekt Logo rozstrzygnięty 

 

Po dokonaniu oceny prac, uwzględniając czytelność komunikatu, walory estetyczne  

i kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu dokonano wyboru 

najlepszych prac.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_na_projekt_logo_roztrzygniety- 1154.html 

 

 

 29.06.-02.07.2105 r. Obóz językowy za nami 

W Podgrodziu odbył się obóz językowy, w którym uczestniczyła młodzież z Polski i Niemiec.  

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_za_nami!-1159.html 

 

 

 

 23.06.2015 r. Śmietnik artystyczny 

Dnia 23.06.2015 r., odbył się w Policach 40. Śmietnik Artystyczny. W wydarzeniu uczestniczyli 

także uczniowie i nauczyciele EDPG. Wspólnie z polickimi uczniami, rodzicami i sympatykami 

imprezy spędzono interesujący wieczór. Tym razem nie brakowało artystów z EDPG  

w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystyczny 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=439 
 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_na_projekt_logo_roztrzygniety-%201154.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_za_nami!-1159.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystyczny
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=439
http://www.zspolice.pl/img/aktualnosci/2015/czerwiec/20lat/_big/20_lecie.jpg
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 22.06.2015 r. Muzyką Malowane 

 

Dnia 22.06.2015 r., odbył się Konkurs „Muzyką malowane” - konkurs plastyczny połączony  

z konkursem piosenki niemieckiej. W konkursie udział wzięli uczniowie i nauczyciele  

ZS w Policach i EDPG w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_muzyka_malowane-1092.html 

 

 

 

 

 

 16.06.2015 r. Niemiecko - Polskie Zawody Sportowe "Dzień Piłki"  

 

W dniu 16 czerwca 2015 r., odbyły się kolejne polsko - niemieckie zawody sportowe  

w ramach projektu pod nazwą ,,Dzień Piłki’’. W spotkaniu udział wzięli uczniowie  

z Gimnazjum nr 6 ZS w Policach oraz uczniowie ze szkoły EDPG w Löcknitz.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportow

e_dzien_pilki-1142.html 
 
 
 

 10.06.2015 r. Spotykamy się jako przyjaciele 

W środę spotkali się przedstawiciele władz obu samorządów, aby nakreślić nową „mapę 

drogową” przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Spotkanie odbyło się w miejscu symbolicznym  

- w nowej hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, która 

powstała dzięki wspólnemu projektowi euroregionalnemu, realizowanemu w partnerstwie  

z Powiatem Vorpommern – Greifswald. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/19-spotykamy-sie-jako-przyjaciele-foto.html 
 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_muzyka_malowane-1092.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportowe_dzien_pilki-1142.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportowe_dzien_pilki-1142.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/19-spotykamy-sie-jako-przyjaciele-foto.html
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 09.06.2015 r. Polsko – Niemiecki Rajd Turystyczny  

Niemieccy i polscy rowerzyści wybrali się na wspólne odkrywanie okolic Pasewalku. Niedzielna 

pogoda nie była tak słoneczna jak w przeddzień, ale dla rowerzystów to lepiej.  

W końcu mieli do pokonania około 40 km w ramach Ósmych Pasewalskich Dni Roweru. 

Odcinek został trochę skrócony. Z powodu stanu drogi, na trasie rajdu nie znalazło się jezioro 

Schmiedegrundsee. Z leśniczówki Rothemühle trasa wiodła od razu w kierunku Jatznick. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/22-kiedy-rower-ginie-w-tlumie.html 
 
 
 

 09.06.2015 r. Leśne Podchody Pełne Przygody  

9 czerwca o godz. 10:30 rozpoczęły się XI Leśne Podchody Pełne Przygody organizowane przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie dla niepełnosprawnych umysłowo  

i ruchowo wychowanków ośrodków. W gotowości do wyruszenia na leśny szlak stawiły się 

drużyny z Polic, Szczecina, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego, Nowielina, Löcknitz i trzy 

drużyny z Tanowa. Wędrowcy musieli odnaleźć na szlaku sześć stacji: "Poradnik Ratownika", 

"Sokole Oko", "Strażnik Lasu", "Prawdziwki i Fałszywki", "Kraina Dźwięków" i "Wodna 

Przystań". Wszystkie drużyny otrzymały nagrody, dyplomy i statuetki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2015.html 

 

 02.06.2015 r. Integracyjne Warsztaty Taneczne 

Dnia 02.06.2015 r., odbyły się Integracyjne warsztaty taneczne dla młodzieży  

z niepełnosprawnościami - ruchową i umysłową. Warsztaty dały możliwość uwrażliwienia 

młodzieży na potrzeby innych. Okazało się, że muzyka potrafi zbliżyć ze sobą wszystkich ludzi, 

łamiąc wszelkie bariery, umożliwiając otwarcie się na innego człowieka oraz jego potrzeby. 

 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/22-kiedy-rower-ginie-w-tlumie.html
http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2015.html


19 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 

http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/ 
 

 

 27.05.2015 r. Spotkanie samorządów szkolnych w Policach 

Członkowie samorządu EDPG z Löcknitz przyjechali do Polic na Dzień Samorządowca.  

W spotkaniu wzięły udział samorządy powiatowe, młodzież, a także dorośli mieszkańcy 

powiatów Polickiego i Vorpommern – Greifswald. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 

 

 

 

 
 22.05.2015 r. Konkurs o Żołnierzach Wyklętych  

 
W dniu 22 maja 2015 roku w Policach odbyła się prezentacja wystawy o Żołnierzach 

Wyklętych, którą przygotowały uczennice EDPG w Löcknitz: Helena Dekert i Wiktoria Arbaros. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_o_zolnierzach_wykletych-1139.html 
 

 

 09.05.2015 r. Gra Miejska 

W ramach projektu została przeprowadzona „Gra miejska”, realizowana w różnych miejscach 

Polic. Uczniowie ZS oraz EDPG z Löcknitz świętowali w ten sposób Dzień Europy, 

przypadający właśnie w tym dniu. Śladów Europy szukali wspólnie w starej części Polic. 

Uczniowie - „tropiciele” zajrzeli do kaplicy znajdującej się w centrum Polic, kościoła, Biblioteki 

Miejskiej i Urzędu Miejskiego. Byli też w lapidarium, a także w Galerii Historycznej Polic  

w Miejskim Ośrodku Kultury. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tropilismy_europe-1127.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_o_zolnierzach_wykletych-1139.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tropilismy_europe-1127.html
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 09.05.2015 r. Dzień Europy 

Gościem w ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Policach był profesor Dariusz Rosati, polski 

ekonomista i polityk, minister spraw zagranicznych. Spotkanie było kolejnym elementem 

obchodów Dnia Europy organizowanych przez prężnie działający w ZS Szkolny Klub 

Europejski.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-

1128.html 
 

 Projekt POWER 

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi do Polski powrócili z praktyk zagranicznych uczniowie 

Technikum w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczniowie drugich klas 

technikum odbywali praktyki zawodowe w zawodach kucharz i hotelarz w Londynie  

i Berlinie. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_power-1077.html 

 

 29.04.2015 r. Spotkanie samorządów szkolnych z Löcknitz i Polic 

W Löcknitz odbyło się spotkanie samorządów szkolnych z obu szkół. Spotkanie rozpoczęło się 

od zabaw integracyjnych, a później w grupach mieszanych (niemiecko-polskich) uczniowie 

zabrali się do ciężkiej pracy. 

 

     Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_pol

ic-1110.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 
 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-1128.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-1128.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_power-1077.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_polic-1110.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_polic-1110.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
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 18.04.2015 r. Transgraniczne Forum Edukacyjne 

W sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach odbyło się I Transgraniczne Forum Edukacyjne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-

_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html 
 

 

 

 

 

 11.04.2015 r. Byli otwarci na oścież…  

…ponieważ mają się czym pochwalić. W sobotę w ZS został zorganizowany „Dzień otwarty”. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Biała szkoła – bezpieczna przyszłość”. W Dniu 

Otwartym Szkoły uczestniczyli również mieszkańcy Powiatu Polickiego i Vorpommern  

- Greifswald oraz uczniowie EDPG. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-

1088.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=434 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html 
 

 

 09.04.2015 r. I Turniej siatkarski ku czci zmarłego Dyrektora Gerharda Scherera  

 

W czwartek 9 kwietnia w hali sportowej ZS w Policach odbył się I Transgraniczny Turniej Piłki 

Siatkowej im. Gerharda Scherera. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Loecknitz, Gimnazjum im. Oskara Pichta  

w Pasewalku oraz kilku polickich szkół gimnazjalnych. 

  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-1088.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-1088.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=434
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-

1085.html 

 

 

 24.03.2015 r. Zajęcia zorganizowane przez EDPG w Löcknitz 

W ramach projektu polsko-niemieckiego, uczniowie klas pierwszych gimnazjum Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez EDPG  

w Löcknitz. Tematem przewodnim były zbliżające się Święta Wielkanocne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-

1081.html 

 20.03.2015 r. Europejski Dzień Wiosny 

W Klubie Nauczyciela odbył się finał konkursu zorganizowanego przez Szkolny Klub 

Europejski z okazji Dnia Wiosny.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/europejski_dzien_wiosny-1069.html 
 

 
 

 20.03.2015 r. Dzień Ignasia  

W piątek odbył się Dzień Ignasia, czyli pokaz szkolnych talentów. Konkurs odbywał się  

w dwóch kategoriach: scenicznych i pozascenicznych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_ignasia-1064.html 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-1081.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-1081.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/europejski_dzien_wiosny-1069.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_ignasia-1064.html
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 18.03.2015 r. Projekt: "Na lekcje do sąsiada" 

W środę 6 uczennic ZS prowadziło lekcje języka polskiego w klasach  

Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. Zajęcia dotyczyły 

wymowy polskich wyrazów, zwłaszcza tych, w których nagromadzone są głoski szeleszczące, 

nosówki, zmiękczenia i „nasze gładkie „ł”. Nie było łatwo! 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:   
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_na_lekcje_do_sasiada-1067.html 
 
 
 
 
 

 

 24.02.2015 r. Polsko – Niemiecki Turniej Piłki Siatkowej  

W ramach polsko – niemieckiego projektu uczniowie i nauczyciele partnerskiej szkoły  

w Löcknitz gościli w Białej. W pierwszej części sportowych zmagań podzielono uczniów na trzy 

mieszane drużyny (polsko-niemieckie, dziewczęta i chłopcy), które rozegrały mecze  

w systemie „każdy z każdym”. W drugiej części turnieju zespoły szkoły z Löcknitz oraz Białej 

stanęły po przeciwnych stronach siatki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatk

owej-1019.html 
 

 

 02-13.02.2015 r. Polsko-Niemieckie lodowe ferie zimowe 

Na lodowisku Zespołu Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach zorganizowane zostały 

Polsko-niemieckie ferie zimowe, w których udział wzięli uczniowie ZS w Policach oraz 

uczniowie EDPG w Löcknitz. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-991.html 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/lodowe_szalenstwo!-986.html 
 
 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_na_lekcje_do_sasiada-1067.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatkowej-1019.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatkowej-1019.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-991.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/lodowe_szalenstwo!-986.html


24 

 

 29.01.2015 r. Projekt "Niemiecko-polska kultura i kulinaria" 

W czwartek uczniowie klas 10 spotkali się, by pokazać, że potrafią nie tylko wspólnie się uczyć, 

ale i świętować. Wyszukali więc rozmaite niemieckie i polskie przepisy kulinarne i razem 

gotowali w kuchni Szkoły Regionalnej. 

           

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=416 

 

 

 

 24.01.2015 r. Dzień Otwarty Szkoły w Löcknitz 

W sobotę, 24.01.2015 r., w Szkole Europejskiej Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Löcknitz 

zorganizowano "Dzień otwarty szkoły". Uczniowie wraz z nauczycielami przedstawili swoje 

najważniejsze osiągnięcia. Oprócz przewidzianych w programie prezentacji wybranych 

projektów, można było także porozmawiać z nauczycielami oraz bliżej poznać filozofię szkoły. 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szanowni_rodzice_drodzy_uczniowie-982.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=411 
 

 

 11.12.2014 r. Wigilijne spotkanie nauczycieli partnerskich szkół  

Jak co roku w grudniu, odbyło się spotkanie wigilijne nauczycieli szkół partnerskich. Goszczono 

się już po raz trzeci w wyjątkowo przytulnym miejscu, czyli Ośrodku Spotkań Młodzieży  

nad jeziorem Kutzow w Plöwen. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol 

-974.html 

 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=416
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szanowni_rodzice_drodzy_uczniowie-982.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=411
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol%20-974.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol%20-974.html
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 10.12.2014 r. Sportowo i mikołajkowo  

120 uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz partnerskiej szkoły 

EDPG z Löcknitz wzięło udział w polsko-niemieckim projekcie mikołajkowym. Uczniowie 

projektowali wspólnie świąteczne kartki, śpiewali kolędy, gotowali świąteczne potrawy. a także 

sprawdzali swe talenty sportowe. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/sportowo_mikolajowo-951.html 

 

 28.11.2014 r. Polsko- Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego 

W ramach polsko-niemieckiego projektu odbył się Turniej Tenisa Stołowego szkół 

gimnazjalnych, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach oraz uczniowie Szkoły Europejskiej w Löcknitz. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/page/2/ 

 

 

 13.10.2014 r. Dzień Piłki  

W hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył 

się kolejny już "Transgraniczny Dzień Piłki", w którym udział brali polscy i niemieccy 

gimnazjaliści. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_pilki-816.html 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/sportowo_mikolajowo-951.html
http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/page/2/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_pilki-816.html
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 24.09.2014 r. Wizyta premiera Landu Meklemburgii – Pomorza Przedniego 

i polskiego ambasadora 

Dnia 24.09.2014 r., gościli w Löcknitz premier Landu Mecklenburg - Vorpommern pan Erwin 

Sellering oraz polski ambasador pan Jerzy Margański wraz z delegacjami. W Löcknitz goście 

odwiedzili także szkołę podstawową. W EDPG interesowała ich specyfika wspólnej nauki 

uczniów dwóch narodowości. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=390 

 

 

 25.08.2014 r. Początek nowego roku szkolnego 

 

Uczniowie i nauczyciele zebrali się na dziedzińcu Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego 

Gimnazjum w Löcknitz, żeby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Pani dyrektor powitała  

460 uczniów i 36 nauczycieli. Najserdeczniej przywitała nowych uczniów i nowych nauczycieli. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=364 

 

 

 03.07.2014 r. Pierwsze spotkanie rodziców uczniów rozpoczynających naukę  

w EDPG w Löcknitz z dyrekcjami partnerskich szkół  

 

W czwartek, 3 lipca 2014 r., w sali konferencyjnej hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się spotkanie dyrektorów partnerskich szkół 

z rodzicami uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczną nowy rok szkolny w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_wspolne_spotkanie_rodzicow_uczniow_ro

zpoczynajacych_nauke_w_locknitz_z_dyrektorami_partnerskich_szkol-730.html 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 
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 04.07.2014 r. Uroczystość pożegnania polskich i niemieckich abiturientów  

Po raz kolejny absolwenci EDPG w Löcknitz, po pomyślnie zdanych egzaminach maturalnych,  

(dla polskich uczniów także z przedmiotów polskich) pożegnali szkołę 4 lipca 2014 r., w EDPG  

w Löcknitz, odbyła się piękna, wzruszająca uroczystość pożegnania polskich i niemieckich 

abiturientów. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemieckich_a

biturientow-729.html 

 

 30.06.2014 r. Wycieczka do Gdańska poświęcona Solidarności 

Niemiecko-polska grupa 11-klasistów wyruszyła do Gdańska, by wziąć tam udział w projekcie 

poświęconym Solidarności. Razem prowadzili debaty, przygotowywali plakaty i scenki 

dotyczące tej tematyki. W małych niemiecko-polskich grupach wędrowali przez miasto  

i wykonywali powierzone im zadania, by lepiej poznać Gdańsk i jego historię. 

   

 

   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=362 
 

 26.06.2014 r. Śmietnik Artystyczny dla Dyrektora Scherera 

Dnia 26.06.2014 r., odbył się w polickim Klubie Nauczyciela kolejny Śmietnik Artystyczny, 

który tym razem zadedykowany został zmarłemu dyrektorowi EDPG, Panu Gerhardowi 

Schererowi. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=357 

 

 
 11-18.06.2014 r. Polsko – Niemieckie warsztaty laboratoryjne z chemii 

Uczniowie ZS w Policach i partnerskiej szkoły EDPG w Löcknitz po raz pierwszy uczestniczyli 

we wspólnych warsztatach laboratoryjnych, zorganizowanych w ramach współpracy Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Wydziałem Technologii, Inżynierii Chemicznej  

i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemieckich_abiturientow-729.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemieckich_abiturientow-729.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=362
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=357
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_dla_m

lodziezy-697.html 
 

 

 2014 czerwiec Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży Police-Neuwied 

Już po raz 23 uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach brali udział 

w wymianie młodzieży z uczniami Dawid Roentgen Schule z Neuwied. Uczniowie razem 

pracowali nad projektem "25 lat wolności".   

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_-_niemiecka_wymiana_mlodziezy_police_-

_neuwied-681.html 

 

 19.05.2014 r. Młodzi Głosują w EDPG w Löcknitz 

Uczniowie ZS kontynuujący naukę w szkole w Löcknitz, podobnie jak uczniowie z Polic, wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji "Młodzi głosują" organizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie. W jej ramach uczniowie mieli możliwość oddania głosu  

na wybrany Komitet Wyborczy startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-

651.html 
 

 19.05.2014 r. Spotkanie samorządów uczniowskich z Löcknitz i Polic  

W maju odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich, podczas którego uczniowie, oprócz 

udziału w grach integracyjnych, planowali wspólne działania w przyszłości.  

Na początku spotkania odbyły się zabawy, dzięki którym uczniowie z Polski i Niemiec poznali 

się lepiej oraz przełamali pierwsze lody.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_locknitz_i

_polic-642.html 
 

 

 

 16.05.2014 r. Byliśmy obecni na "Polsko-Niemieckich Targach Pracy" w Policach  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_dla_mlodziezy-697.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_dla_mlodziezy-697.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_-_niemiecka_wymiana_mlodziezy_police_-_neuwied-681.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_-_niemiecka_wymiana_mlodziezy_police_-_neuwied-681.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-651.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-651.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_locknitz_i_polic-642.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_locknitz_i_polic-642.html
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Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował w dniu 16 maja "Polsko - Niemieckie Targi 

Pracy", które odbyły się w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. Uczniowie klas drugich i trzecich poproszeni zostali o pomoc przy 

tłumaczeniach z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-

niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html 

 

 

 

 

 
 10.04.2014 r. Polsko – niemieckie spotkanie w Löcknitz 

 

Dnia 10 kwietnia 2014 r., miał miejsce projekt polsko-niemiecki, w którym uczestniczyli 

uczniowie klas pierwszych gimnazjum Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach  

i klas siódmych Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. Celem 

projektu była integracja uczniów obu szkół, a tematem przewodnim Święta Wielkanocne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko-niemieckie_spotkanie_w_locknitz-587.html 
 
 

 7-10.04.2014 r. Niemiecko-Polskie Warsztaty Ekologiczne w Lipiach 

 „Działaj szybko – ratuj środowisko“ – pod tym hasłem odbyły się w dniach 7.-10.04.2014 r. 

Niemiecko-Polskie Warsztaty Ekologiczne w Lipiach. 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=349 

 

 

 04.04.2014 r. Dzień Otwarty w Policach 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko-niemieckie_spotkanie_w_locknitz-587.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=349
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W piątek 4.04.2014 r., odbył się Dzień Otwarty w ZS w Policach. Część uczniów tej szkoły 

bierze udział w projekcie edukacyjnym, który umożliwia im naukę w EDPG w Löcknitz, 

oraz przygotowuje zarówno do niemieckich, jak i polskich egzaminów maturalnych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=274 
 
 

 

 10.02.2014 r. Zaproszenie na Winter Party  

Samorząd Uczniowski zaprasza Dyrekcję, Radę Rodziców, Nauczycieli, Pracowników,  

ale przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,  

jak i Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz na Winter Party!!! 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_winter_party-447.html 
 

 

 04.02.2014 r. I Spotkanie prymusów za nami... 

Były dyplomy, gratulacyjne, listy dla rodziców, pamiątkowe zdjęcia, brawa. Wyróżnieni zostali 

uczniowie EDPG w Loecknitz i ZS w Policach. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_prymusow_za_nami__-479.html 
 

 

 20.03.2014 r. Ceremonia pożegnalna dyrektora EDPG Gerharda Scherera 

Dnia 20.03.2014 r. odbyła się ceremonia żałobna ku czci zmarłego Dyrektora EDPG.  

Na uroczystość tę przybyli, oprócz współpracowników, uczniów i nauczycieli, przedstawiciele 

świata polityki i gospodarki, by pożegnać zmarłego i towarzyszyć jego rodzinie w tych trudnych 

chwilach. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=337 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_blisko-

485.html 
 
 
 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=274
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_winter_party-447.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_prymusow_za_nami__-479.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=337
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_blisko-485.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_blisko-485.html
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 25.01.2014 r. Dzień Otwarty w EDPG 2014 

Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz otworzyła swoje drzwi,  

by zaprosić „za kulisy” zainteresowanych uczniów i ich rodziców, by pokazać im, jak wygląda 

dzień powszedni w placówce. 

 

    

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=331 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwartych_drzwi_w_locknitz-448.html 

 

 

 

 23-25.01.2014 r. Goście z David Roentgen Schule z Neuwied w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach 

Goście przyjechali do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach  

z niemieckiej szkoły David Roentgen Schule z Neuwied, z którą od lat współpracują. Wizyta 

obfitowała w liczne zajęcia, spotkania, wyjścia. Punktem programu, który wywołał najwięcej 

emocji było zwiedzanie hali widowiskowo-sportowej, gdzie odbyły się też ciekawe zajęcia. 

Przeprowadzono wiele istotnych rozmów, a także poczyniono wstępne plany dotyczące dalszej 

współpracy między szkołami, kolejnych wymian młodzieży i dalszych spotkań.  

  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/goscie_z_neuwied_w_naszej_szkole-446.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=331
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwartych_drzwi_w_locknitz-448.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/goscie_z_neuwied_w_naszej_szkole-446.html

